
 

TIPS 

till dig som gärna vill börja äta frukost men tycker 

det är svårt... 

 

• Lite är MYCKET bättre än inget alls! 

• Drick ett glas mjölk… 

• … eller fil, eller yoghurt 

• Ta en banan 

• Ta med dig en liten yoghurt eller en smörgås 
och ät på första rasten i skolan eller på jobbet 

 

• DAGEN INNAN: 

• Gör i ordning det du ska äta eller ha med dig 

• Gå och lägg dig i tid 

 

•  

 

FRUKOSTEN 

 

ska ge dig energi, vitaminer, mineraler och fibrer. Om 

du tar någon eller några sorter ur de olika grupperna 

nedan så blir det bra.  

 Mjölkgruppen: mjölk, filmjölk, yoghurt eller ost. 

 Brödgruppen: mjukt bröd eller knäckebröd, 
flingor, gryn eller ris. 

 Grönsaksgruppen: grönsaker (till exempel på 
smörgås), frukt (till exempel i yoghurt) eller juice  

Komplettera gärna med exempelvis kalkon, kokt 

ägg eller leverpastej till brödet. 

 

VI ÖNSKAR DIG EN SMAKLIG MÅLTID SOM BÖRJAN 

PÅ EN BRA DAG! 
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